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Miejsca postojowe 

W całych osiedlach brakuje miejsc postojowych 
dla samochodów. 

Gdy budowano Ursynów, było 200 samochodów 
na 1000 mieszkań – miejsc brakowało 

Dziś jest ponad 600 (nawet 750 ?!) samochodów 
na 1000 osób … 

A przybysze z przedmieść (i nie tylko) robią sobie 
Parkuj i Jedź  



Możliwości parkowania 

• Na ulicy w drodze publicznej (też parking przy żłobku 
WI 07) 

• Na uliczkach i alejkach wewnątrzosiedlowych na 
miejscach ogólnodostępnych – kto pierwszy ten lepszy 

• Na powierzchni wspólnej, wydzielonej wyłącznie dla 
mieszkańców budynku (WI 02) 

• Na indywidualnych miejscach wydzielonych pachołkami 

• Na parkingach zbiorowych w nieckach w enklawie CDS 

• Na 5 parkingach piętrowych. 



Parkingi wielopoziomowe 

Jest ich PIĘĆ 

Są na nich miejsca postojowe zadaszone – 
dostępne jedynie dla osób które kupiły i opłaciły 
miejsca postojowe 

Koszt eksploatacji jednego miejsca to ok. 40 
zł/mc  
+ koszty gruntu – użytkowanie wieczyste  
i podatek od nieruchomości (prawie 100 zł) 



Parkingi w nieckach 

Są takie CZTERY w enklawie Cybisa Dunikowskiego Sosnowskiego 
 
Opłaty za UżWiecz tych działek to 3%  
od wartości 1100-1200 zł/m2 rocznie  
Co daje około 100 zł/ miejsce postojowe za miesiąc – samego 
użytkowania 
 
Według planu miejscowego – działki przeznaczone do zabudowania 
parkingami wielopoziomowymi  
(Cybisa 3, Dunikowskiego, Sosnowskiego =III poziomy;  
Cybisa 6 = II poziomy),  
przy czym najwyższy poziom musi być odkryty, a najniższy pozostaje w 
niecce. 



Miejsca indywidualne 

Powstawały w przeszłości tam, gdzie było to możliwe, 
gdzie zwracali się o to mieszkańcy.  

Są zarówno na działkach przy budynkach,  
jak przy garażach, lub budynkach użytkowych. 

Aby nie różnicować mieszkańców –  
wszystkie zostały obciążone jednakowa opłatą –  
około połowy opłat za miejsce na parkingu zbiorowym,  
czyli 60 zł/netto za m.p. 

Zgodnie z ustawą – pożytki z takich parkingów wracają do 
nieruchomości na których znajdują się te miejsca 
postojowe 



Miejsca dla budynków 

Zaczęło się od Herbsta 1 i Wiolinowej 2 

Taki parking jest tylko dla mieszkańców – z 
identyfikatorem, ale „kto pierwszy ten lepszy” 
(kto wjedzie wcześniej, znajdzie miejsce),  
ale też bez dodatkowych opłat. 

Kolejne WI 04; PU 18A;  DE 13; DE 16 (?) 

Nie wszędzie można zablokować wjazd 
(konieczny dojazd straży, dojazd do śmietnika 
itp.), ale chcemy ten model rozwijać. 

 



Miejsca ogólnodostępne  
na terenie enklaw 

Miejsca w enklawach chcemy przeznaczać dla 
mieszkańców – jak w poprzednim modelu. 

Będziemy dążyć do tego, by miejsc nie-tylko-dla-
mieszkańców było jak najmniej. 

Musimy jednak umożliwić dojazd – podjazd do szkół 
i przedszkoli wewnątrz enklaw.  
Ale to rozwiązują miejsca „Kiss&Ride” – postój  
do 2, ew. do 15 minut (Wiolinowa, Dembowskiego). 
 



Miejsca przy ulicach 
na terenie miejskim 

 

 

 

To są miejsca dla gości odwiedzających 
mieszkańców i np. szkoły w enklawach. 


